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SETE 
DIAS
NA CÁSPER
Sorrateiramente, abrimos as cortinas que envolvem o 
universo dos casperianos. Venha conosco, leitor: por uma 
semana caminharemos pelos corredores da Faculdade 
espiando o que acontece na rotina dos alunos e funcionários.

POR BEATRIZ FIALHO, CAROLINA MORAES, FELIPE SAKAMOTO, GIULIA 
GAMBA, GUTO MARTINI, GUILHERME GUERRA E PAULA CALÇADE
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 Segunda-feira
O escadão da Paulista 900 está vazio: 
às 6 horas, apenas um ou outro pe-
destre cruza sua frente nessa gélida 
manhã. O cheiro de croissants assando 
no forno do Reserva Cultural invade o 
corredor do térreo baixo por onde che-
ga o primeiro pacote do dia: os jornais 
Valor, Agora, Diário de SP, Diário do 
ABC, Lance!, O Estado de S. Paulo, Fo-
lha de S.Paulo e O Globo. Rosana Sil-
va, a recepcionista, recebe os impressos 
antes que sejam distribuídos pela Fun-
dação Cásper Líbero. Ela ainda recolhe 
os crachás do dia anterior, confere o 
funcionamento das catracas e olha a 
lista de convidados do dia. 

Os relógios dos elevadores mar-
cam 7h10, e, no terceiro andar, a for-
nada com 24 pães de queijo acaba de 
sair do forno do Rock Café. Os pri-
meiros clientes, alunos e professores, 
começam a aparecer atrás de um ex-
presso para poder despertar.

Se os alunos saem dos elevadores 
rumo às salas no quinto andar ainda 
sonolentos, a monitora Débora Santos 
já está na coordenadoria de Rádio, TV 
e Internet para começar o trabalho. A 
leitura diária dos e-mail só começa de-
pois do acionamento do ar condiciona-
do. Desta vez, não há bilhetes na mesa: 
é como ela e as outras duas monitoras 
se comunicam. Isabela Tengelmann, 
monitora que chega às 13 horas, en-
contrará um, solicitando um Comuni-
cado Interno para liberação de entrada 
de produção para trabalhos do curso.

Enquanto Débora resolve as pen-
dências administrativas do curso, no 
terceiro andar, os alunos do terceiro 
ano de RTVI têm nas mão o story-
board da série Game of Thrones, en-
tregue no início da aula, nas mãos. 
Sentados em volta à mesa comprida 
que toma o centro da sala, os alunos 
acompanham Kleber Carvalho an-
dando de um lado ao outro durante a 
aula de Direção de Arte. Enquanto a 
outra metade da turma está na aula de 
Edição para Rádio, na sala 10 os alu-
nos começam a pintar a folha conside-
rando os grupos de cores que melhor 
contribuem para a história violenta de 
guerras entre famílias pelo trono. “Isso 
ao som de músicas ao estilo Antena 1”, 
diz Bruna Antenore, uma das alunas. 

Ao fim das aulas da manhã, no 
quinto andar 25 alunos de jornalis-
mo ocupam a sala 01 depois que o 
sinal marca o fim da aula, às 11h30. 
Grupos formam uma fila em frente 
à mesa do professor, tomada naque-
le momento por outros três alunos: 
Felipe Sakamoto, Guilherme Guerra 
e Paula Calçade, editores da Revista 
Esquinas. Três calouras empolga-
das sentam nas carteiras da frente e 
começam a contar sobre a próxima 
reportagem. Em pé, Guilherme cro-
nometra no celular os cinco minutos 
que terão para tirar suas dúvidas. Se 
não fizesse isso, não daria conta de 
atender a todos. São 13 horas, e é o 
começo dos preparativos para a 61ª 
edição da revista. A tarde é marcada 

por corredores silenciosos, bater de 
teclas na frente do computador nos 
laboratórios e conversas em baixo 
tom nos saguões e corredores do ter-
ceiro ao sexto andares.

Às 18h27, um flash da câmera de 
uma aluna irrompe no Centro Aca-
dêmico Vladimir Herzog: alguns 
participantes da reunião sobre apro-
priação cultural do coletivo AfriCás-
per, que se propõe a discutir pautas 
do movimento negro, se espantam. 
Risos tomam conta da pequena sala 
no terceiro andar. Enquanto no CA 
os alunos se espalham no chão e nos 
sofás, no hall de entrada do Teatro 
Cásper Líbero uma outra aglomera-
ção se forma linearmente. A fila para 
“bater” a carteirinha é um clássico em 
dia de evento. É quando se marca a 
presença dos estudantes. Dentro do 
espaço, o professor Pedro Noguei-
ra conversa com os alunos e arrisca 
alguns versos da música que toca, 
“Moro num país tropical/ Abençoado 
por Deus e bonito por natureza”. A 
iluminação do teatro se apaga, a voz 
de Jorge Benjor é cortada e o vídeo 
de avisos sobre a segurança no teatro 
é reproduzido. Mais uma aula mag-
na de Rádio, TV e Internet começa. 
O palestrante é Felipe Braga, um dos 
sócios da produtora Losbragas junto 
da atriz hollywoodiana Alice Braga 
– filha do professor Ninho Moraes. 
Por aproximadamente duas horas, os 
alunos ouvirão o produtor narrar sua 
trajetória pelo mundo audiovisual. 

Terça-feira
Às 7h03, Dalva do Ó, secretária da 

Faculdade e quase uma unanimidade 
entre alunos, funcionários e professo-
res, corre para não perder o elevador. 
Todos os dias, o mesmo trajeto: quarto 
andar para pegar um café, no três-e-
-meio para deixar a marmita na gela-
deira e, depois de passar pelo banhei-
ro, chega ao quinto andar – que ainda 
está silencioso e sem alunos pedindo 
chaves para abrir as coordenadorias, 
documentação de estágio, bilhete úni-
co… Ela é um faz-tudo a quem muitos 
recorrem. “Os alunos até me chamam 
de tia”, afirma entre risos tímidos.

Mas o sossego dos corredores aca-
ba quando os alunos chegam rumo 
às salas de aula. Na segunda aula da 
manhã, às 10h30, silêncio entre as ca-
deiras na sala 13. Os alunos do tercei-
ro ano de jornalismo olham atentos à 
aula de Welington Andrade. “Escrever 
não é somente uma atividade técnica, 
mas é também uma prática corporal 
de prazer”, recita o trecho escrito por 
Roland Barthes. Com três folhas en-
tregues pelo professor no começo da 
aula, anotar cada citação não é a preo-
cupação dos estudantes. Na discussão 
sobre escritura e escrita percorreram, 
levados pela voz do professor, o come-
ço da escrita na Suméria e os diálogos 
socráticos de Platão. Na primeira car-
teira, Júlia Benini deixa uma lágrima 
escorrer e, assim como o resto da tur-
ma, anota apenas o que, de alguma 
forma, a toca.

Com o fim das aulas, é hora do al-
moço, e Julia Favero, Marcella Cantoni 
e Paulo Vita, monitores da Clact Zoom, 
aproveitam a promoção da pizzaria 
Dominos. Logo a produtora laborato-
rial dos alunos de RTVI é tomada pela 
mistura do cheiro das pizzas de frango 
com requeijão, peperoni e quatro quei-
jos. Os 32 pedaços que chegaram às 13 
horas duram poucos minutos.

Três andares acima, onde o cheiro 
dos rastros da pizza não chega, Letí-
cia Sé pega uma folha com diálogos 
em francês sentada em frente a um 
dos três computadores da tranqui-
la sala do Centro Interdisciplinar de 
Pesquisa (CIP). Ela lê as frases que 
serão usadas no documentário produ-
zido pelos alunos durante a viagem ao 
Marrocos para cobrir a COP 22. Qua-
tro passos atrás, a monitora Gabriela 
Glette, aluna do quarto ano de Jorna-
lismo, está finalmente em paz: chegou 
ao fim o processo de seleção de novos 
pesquisadores do CIP. 

Às 16 horas, a monitora Fer-
nanda Silva afasta os fones de ouvido 
enquanto edita vídeos na ilha de edi-
ção. Julia Zayas, também monitora do 
Edição Extra, entra para avisar que vai 
reservar o material da próxima grava-
ção. Pelo labirinto que os corredores do 
quarto andar formam, chega-se na sala 
de Irineu Gonçalves de Sousa . “Me su-
jei de tinta branca”, ele conta. A porta 
da sala acabou de ser pintada.

Encerrando as atividades do 
período da tarde, mulheres sentadas 

em roda no centro do jardim do ter-
ceiro andar destacam-se das poucas 
que estão nos bancos lendo. Às 17h30 
ainda está claro, mas nuvens carre-
gadas começam a aparecer no céu. O 
debate da Frente Feminista Casperia-
na Lisandra sobre o Dia Internacional 
da Mulher foi feito de oscilações entre 
falas calmas e indignadas.“A Reforma 
da Previdência vai aumentar o número 
de idosas na extrema pobreza”, aler-
ta Carla Vitória, militante da Marcha 
Mundial das Mulheres. Com o dia já 
escurecendo, o jardim se preenche com 
alunos se reunindo e falando mais alto. 
As primeiras gotas caem do céu e as 15 
mulheres se despedem.

Às 18 horas, Leonardo Louria e 
Rafaela Romcom se sentam em uma 
das mesas da coordenadoria de Publi-
cidade discutindo sobre drag queens. 
O barulho dos ventiladores na sala di-
ficulta a boa audição, mas já do corre-
dor é possível ouvir nomes conhecidos 
do programa de televisão RuPaul’s 
Drag Race. O professor Rodrigo Mo-
rais está ao lado dos alunos. “O que 
é transaminase?”, pergunta alheio à 
conversa dos dois, enquanto preenche 
palavras cruzadas. A resposta, talvez 
um pouco fora do cotidiano dos co-
municadores, era “enzima de fígado” 
– segundo o próprio jogo.

Depois das aulas cheias que 
inauguram as atividades noturnas 
da Faculdade, às 22 horas, Nathália 
e Yasmin da Frente Feminista ven-
dem broches com o logo do coletivo 
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Os alunos
atentos

‘Escrever
só uma
técnica,

também
corporal

olham
à aula:
não é
atividade
mas é
prática
de prazer’ 
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a R$3 no saguão do quinto andar. 
Elas se surpreendem com a quanti-
dade de alunos e alunas que param 
para olhar as opções. Sorridentes, 
contam as notas que vão acrescentar 
R$ 250 ao caixa do coletivo, tiram 
fotos dos broches e espalham a nova 
empreitada pelos grupos da Cásper 
no Facebook.

Quarta-feira
No quinto andar, a única fonte de 
iluminação que sai do corredor vem 
da sala da Cásper Digital. Às 6 horas, 
Claudia e Erika já começaram a limpe-
za que se estende por mais oito horas. 
No escadão, o burburinho toma conta 
às 7h50. Em dia de aula magna, ele fica 
mais cheio que o normal. O aluno Feli-
pe Leite, de Jornalismo, conversa com 
quatro colegas. Em 15 minutos, vão to-
mar seus lugares no teatro para escutar 
as jornalistas Patrícia Campos Mello e 
Maria Júlia Coutinho. Patrícia desta-
ca um episódio que vivenciou em sua 
carreira. Ela conseguiu entrar na festa 
de posse de Donald Trump. Como não 
podia fazer anotações, teve uma saída 
criativa: “Escondi um bloquinho de 
notas na bolsa”. 

Enquanto os alunos de Jornalis-
mo saem empolgados do Teatro Cás-
per Líbero pela fala das convidadas, 
no jardim do terceiro andar, alunos de 
Publicidade sentam-se no chão para 
bater uma foto. A entrega do traba-
lho de composição em comemoração 

aos 70 anos da Cásper é amanhã. Al-
gumas das imagens que ilustram esta 
reportagem veio desse projeto. No 
sexto andar, Daniela Araújo e Ana Ca-
rolina, alunas de publicidade, editam 
as fotos já prontas para o mesmo tra-
balho em uma das mesas redondas da 
sala de criação. Há duas horas estão 
procurando a cor certa para os cliques 
feitos do escadão com uma GoPro. Às 
14h29, acham o tom perfeito. Mas em 
poucos segundos recomeçam o traba-
lho: esqueceram de salvá-lo.

Os alunos Gabriel Calvino, Gio-
vanna Sutto, Lucas Herrero e João 
Pedro Petrini assistiram juntos à deci-
são final entre o Barcelona e PSG, na 
sala 13 do quinto andar. Calvino sai da 
sala rumo a um cochilo na rampa do 
terceiro andar antes da aula magna de 
Jornalismo começar. Lá, o ambiente 
ecoado é dividido entre casais se bei-
jando, rodinhas de conversa e alu-
nos deitados em suas mochilas. Mas 
quando o convidado chega, o jornalis-
ta César Tralli, o foco se volta para ele.

Enquanto a aula magna com o 
jornalista da Globo acontece no Te-
atro Cásper Líbero, às 21 horas, os 
alunos de Publicidade escutam à pro-
fessora Vilma Schatzer na sala 03 do 
sexto andar. Os futuros publicitários 
discutem os conceitos de textos apolí-
neos e dionisíacos. Entre passadas de 
uma apresentação de Powerpoint com 
arabescos no canto esquerdo, os alu-
nos discutem como não deixar pon-

tas abertas nos textos publicitários. 
Gustavo Fernandes se atentou espe-
cialmente no slide sobre silogismo: a 
argumentação da lógica perfeita.

Pouco antes da aula da professora 
Vilma terminar, ao pé do escadão uma 
roda de pessoas começa a encher a lar-
ga calçada da Avenida Paulista. A roda 
de capoeira do grupo Abadá-Capoeira, 
que não tem ligação com a Faculdade, 
traz dança em plena noite de quarta-
-feira. A música atrai os alunos que 
acabam de sair da aula magna com 
Tralli. É o caso de Breno Zonta, Bianca 
Sandine e Brida Rodrigues, que inicou 
a capoeira aos cinco anos de idade. 
“Você quer jogar?”, perguntam à Bri-
da. A estudante entra na dança e, ao 
final dos giros e gingadas, um caloroso 
aperto de mão encerra a noite.

Quinta-feira
O dia da Central de Estágios, no 
quinto andar, começa às 8 horas, mas 
a primeira a passar para falar com 
Bruno Sanches, atendente do setor, 
é Natália Fujiki, no intervalo da aula 
da manhã. A então monitora do CIP 
carrega um papel: é um dos seis con-
tratos de estágio que saem, em média, 
todas as semanas, e uma das 60 vagas 
de estágio disponíveis todo mês.

Na Rádio Universitária, sobe o 
som da vinheta: começa um dos jor-
nais produzidos pelos alunos para a 
aula da professora Filomena Salem-
me. A primeira matéria, sobre arte na 

ditadura e cinema marginal, é narra-
da por Pedro Ernesto, aluno do tercei-
ro ano de Jornalismo. Para produzir 
o programa, há vários alunos espa-
lhados pela Faculdade e pela Aveni-
da Paulista. A intenção é simular um 
programa ao vivo e todos os partici-
pantes estão focados em suas tarefas. 

Durante a tarde, os sete monitores 
do Núcleo Editorial fazem uma pausa 
na edição da Revista Cásper para con-
versar sobre as pendências desta edição 
que têm em mãos. Há muito trabalho 
pela frente. Enquanto conversam, um 
grupo de alunos do ensino médio che-
ga para mais uma visita à Faculdade. 
Pela janela de vidro, os sete monitores 
acenam de dentro do “aquário” não 
mais constrangidos: já é um hábito. Às 
18 horas, os monitores encerram suas 
atividades no Núcleo e, os que são do 
período noturno, vão para as salas de 
aula assumir seus lugares como alunos 
até as 22h30 da noite.

Às 22 horas, a apertada sala da 
Atlética no terceiro andar está cheia 
de alunos atleticanos: Aloyzio Lima e 
Pedro Gavioli assistem a um jogo de 
futebol no computador, enquanto Lu-
ana Maronezi, Lucas Toso e Fernan-
da Silva conversam entre si. Isabela 
Cuppoloni permanece no sofá com 
os olhos fixos no celular. Todos ali fa-
zem parte de uma escala para cobrir 
a venda de ingressos da Cervejada 
dos Bixos, a primeira festa do ano: é 
o momento para integrar os calouros 

recém-chegados ao mundo univer-
sitário. O próximo sábado promete 
uma festa regada a cerveja, catuaba e 
o tradicional chupingole – drink cas-
periano com vodka, suco tang e soda. 

Sexta-feira
O ar condicionado da sala 3.05 dei-
xa as carteiras geladas na manhã de 
sexta-feira. Às 8 horas, as alunas vão 
entrando para a aula de marketing 
em Relações Públicas. Sim, apenas 
alunas: desde o primeiro ano, só mu-
lheres compõem a turma no terceiro 
andar. Pedro Nogueira, enquanto 
as alunas se acomodam, decide vol-
tar a um dos 4 “pês” do Marketing: 
“um produto é tudo aquilo capaz de 
satisfazer um desejo”. Fazendo uma 
ponte entre o trabalho de marketing 
e de RP, o professor estimula as alu-
nas ainda pela manhã a perguntar e 
entender a importância do marketing 
para a identidade das marcas que as 
futuras RPs coordenarão. 

À tarde, na quadra do sexto andar, 
um grupo se reúne para uma partida de 
futsal masculino. De um lado, o time 
possui camisas. Do outro, há o time dos 
descamisados. O jogo, que era apenas 
uma brincadeira e um treino entre ami-
gos, termina em 0 a 0. Alunos do se-
gundo ano de Jornalismo se reúnem, 
riem e discutem sobre música. “Legião 
Urbana e Los Hermanos são bandas 
polêmicas, não são boas, mas todo 
mundo gosta”, provoca Thaís Cha-
ves. Todos reagem e citam refrãos de 
músicas que consideram exemplares. 
No final da noite, esperam os colegas 
para ir ao Bar do Zóio, onde acontece 
o recreio da Aguante, a torcida orga-
nizada da Faculdade. Às 21 horas as 
últimas aulas de todos os cursos da 
Faculdade ainda estão acontecendo 
e os alunos se agitam para o final de 
semana. Eles encaram o evento como 
uma preparação para o dia seguinte: o 
sábado da Cervejada. 

Sábado
Os cursos de graduação da Cásper não 
têm aulas, mas a Faculdade está aber-
ta para os da pós. Às 8 horas, Giovanna 
Lima começa seu expediente na secre-
taria de atendimento do quinto andar, 

bem como os funcionários da central 
de impressão e o pessoal que cuida dos 
laboratórios. No corredor que leva ao 
banheiro feminino, o Núcleo Editorial 
é a única sala funcionando. O monitor 
Guto Martini conclui um texto desta 
edição especial. Na Sala dos Professo-
res, uma barulhenta máquina de café 
permanece ligada.

O professor Luís Mauro chega à sua 
sala na pós-graduação às 8h30. Está 
segurando um saco de biscoitos e boli-
nhos. Deixa-os em cima da mesa vazia 
do professor Marcelo Santos e, olhando 
ao redor, brinca: “Bom dia, sala”. Senta 
em frente ao computador para finali-
zar algumas pendências quando rece-
be uma mensagem de sua sogra pelo 
WhatsApp: é uma foto de seu filhinho 
Lucas que está com a avó. O menino 
está bem.  Às 10 horas, o professor pega 
os biscoitos e bolinhos e vai para a sala 
16 receber seu grupo de estudos.

Uma hora depois, Mara Faustino, 
diretora do grupo de teatro Grapetes, 
organizado pelos alunos da Faculda-
de, chega para dar a primeira aula do 
ano. A turma deste ano está grande, a 
sala quase não é suficiente para com-
portar os quase 40 alunos presentes. 
Mas tudo se ajeita, como tem sido 
durante os oito anos do grupo. En-
tre os exercícios aplicados, os alunos/
atores fazem um aquecimento para 
acordar o corpo, um jogo de memori-
zação e apresentação, uma dinâmica 
para testar a sensibilidade sensorial e 
cenas de improvisação. A aula vai até 
as 13 horas. Meia hora depois, os cor-
redores voltam a ficar vazios. O pes-
soal da Bateria, que surgiu em 1997 
por iniciativa dos alunos, não está na 
Faculdade. Nessa hora, em geral, os 
músicos costumam se organizar para 
ensaiar do lado de fora do prédio. 
Neste sábado, contudo, eles se en-
contram na Avenida Prof. Abraão de 
Morais. É lá que eles se apresentarão 
para os calouros e veteranos na Cer-
vejada dos Bixos. 

Para todos os efeitos, depois desta 
semana culminando na tão aguarda-
da festa de integração entre os qua-
tro cursos, o ano em que a Faculdade 
Cásper Líbero completa 70 anos real-
mente começou. 
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